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1.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinsko vijeće
Klasa: 400-04/15-01/1
Urbroj: 2111/05-01-15-01
Đulovac, 31. srpnja 2015. godinE
Na temeljučlanka 35. Zakona o lokalnojipodručnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodnenovine br. 33/01, 60/01vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13),članka 31.
StatutaOpćineĐulovac (»Službeniglasnik“ OpćineĐulovac br. 2/XII ), OpćinskovijećeOpćineĐulovacnasvojoj 12.
sjednici VI. sazivaodržanoj 31. srpnja 2015. donosislijedeći

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješće o financijskom poslovanju u 2014. godini.
društva ENERGO ĐULOVAC d.o.o.Đulovac

Članak 1.

Prihvaća se Izvješće o financijskom poslovanju u 2014. godini. društva ENERGO ĐULOVAC d.o.o.
Đulovac.
Članak 2.
Izvješće iz članka 1. ovog Zaključka nalazi se u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.

Članak 3.
OvajOvaj stupa nasnagudanomdonošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Đulovac“.

Općinsko vijeće
Predsjednik Općinskog vijeća
Nikola Jaković,v.r.
Izvješće o financijskom poslovanju u 2014. godini.društva ENERGO ĐULOVAC d.o.o. Đulovac-PDF
2. ENERGO
ĐULOVAC IZVJEŠĆE O POSLOVANJU 2014..pdf
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2.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinsko vijeće
Klasa: 023-05/13-01/1-2
Urbroj: 2111/05-01-15-01
Đulovac, 31. srpnja 2015. godine

Na temeljučlanka 424. stavak 1. ičlanka 441. stavak 1. točke 3. Zakona o trgovačkimdruštvima (NN RH br.
111/93., 34/99., 121/99.,52/00.,118/03.107/07., 146/08. i 137/09.) , članka 8. Izjave o osnivanjuENERGO
ĐULOVAC d.o.o. obr. OU-14/2014-1 od 03.02.2014., članka 31. StatutaOpćineĐulovac (»Službeniglasnik“
OpćineĐulovac br. 2/XII ), a povodompisaneostavkedirektoradruštvaENERGO ĐULOVAC d.o.o. Đulovacod
20.07.2015. OpćinskovijećeOpćineĐulovacnasvojoj 12. sjednici VI. sazivaodržanoj 31. srpnja 2015.
donosislijedeću
ODLUKU
o razrješenju uprave (direktora ) društva
ENERGO ĐULOVAC d.o.o. Đulovac

Članak 1.
Josip Kastmilerrazrješuje sedužnostiodnosnoprestajebitijediničlanauprave – direktoradruštva ENERGO
ĐULOVAC d.o.o. zaproizvodnjuenergijeizobnovljivihizvoraĐurina 132, Đulovacnakoju jeimenovanOdlukom o
imenovanjuUpravebroj:
OU-14/2014-4
od
03.02.2014.
i
to
sa
01.
rujnom
2015.
odnosnosadanomupisanastalepromjene u sudskiregistarkodTrgovačkogsuda u Bjelovaru.
Članak 2.
Zadužuje se Skupština društva ENERGO ĐULOVAC d.o.o. koju čini jedini član Općina Đulovac zastupana po
općinskom načelniku da poduzme sve zakonom propisane mjere radi upisa promjene u sastavu Uprave društva
u nadležni sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru.
Članak 3.
OvajOdluka stupa nasnagudanomdonošenja, a objavitće se u „SlužbenomglasnikuOpćineĐulovac“.

Općinsko vijeće
Predsjednik Općinskog vijeća
Nikola Jaković,v.r.
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3.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinsko vijeće
Klasa: 011-01/15-01/2
Urbroj: 2111/05-01-15-01
Đulovac, 31. srpanj 2015.
Na temelju čl. 65. st 3. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12), čl 35. st 5. i 7. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12, 19/13) .), članka 8. Izjave o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću ENERGO
ĐULOVAC d.o.o. za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, od 03. veljače 2014. godine, članka 31. Statuta
Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII“) Općinsko vijeće Općine Đulovac na 12. sjednici VI.
saziva održanoj dana 31. srpnja 2015. godine donijelo je
ODLUKU
o prijenosu poslovnog udjela uz naknadu društva ENERGO ĐULOVAC d.o.o. za proizvodnju energije iz
obnovljivih izvora usmenim javnim nadmetanjem

I. TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.
Općina Đulovac je osnivač i član ENERGO ĐULOVAC d.o.o. za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, sa
sjedištem u Đulovcu, Đurina 132, (u daljnjem tekstu: Društvo ),koje Društvo je upisano u sudskom registru
Trgovačkog suda u Bjelovaru , MBS: 010090190, OIB:16381595076 s temeljnim kapitalom od 20,000 kn
(slovima: dvadesettisućakuna).
Temeljeni kapital Društva u gore navedenom iznosu sastoji se od 20.000,00 kn (slovima: dvadesettisućakuna)
uplaćenih u novcu, od strane osnivača društva temeljem Izjave o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću
ENERGO ĐULOVAC d.o.o. za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, od 03. veljače 2014. ovjerenog od
Javnog bilježnika u Virovitici , Ema Nađ pod brojem OU-14/2014-1 uvećan za vrijednost izvršenih stvarnih
novčanih ulaganja u projekte koji su predmet djelatnosti navedenog Društva, a koje plaćanje izvršeno od strane
osnivača
u
iznosu
od
110.499,76
kn
(slovima:stodesettisućačetiristodevedesedevetkunaisedamdesešestlipa).
Članak 2.
Općina Đulovac kao osnivač i jedini član ENERGO ĐULOVAC d.o.o. za proizvodnju energije iz obnovljivih
izvora, sa sjedištem u Đulovcu, Đurina 132,vrši prijenos poslovnog udjela uz naknadu koji iznosi 100% od
vrijednosti temeljnog kapitala Društva.
Predmet prijenosa usmenim javnim nadmetanjem jest poslovni udjel Općine Đulovac kao osnivača i jedinog član
ENERGO ĐULOVAC d.o.o. za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, sa sjedištem u Đulovcu, Đurina 132. u
nominalnom iznosu od 20,000 kn (slovima: dvadesettisućakuna) uvećan za vrijednost izvršenih stvarnih
novčanih ulaganja u projekte koji su predmet djelatnosti navedenog Društva u iznosu od iznosu od 110.499,76
kn (slovima:stodesettisućačetiristodevedesedevetkunaisedamdesešestlipa)koji će se prodati na način i pod
uvjetima utvrđenim ovom odlukom.
Poslovni udjel Općine Đulovac u temeljnom kapitalu predstavlja udio od 100%.
Članak 3.
Prijenos predmetnog poslovnog udjela uz naknadu Društva usmenim javnim nadmetanjem, provodi se sukladno
Pravilniku o prodaji dionica, udjela, stvari i prava javnim prikupljanjem ponuda ("Narodne novine", broj 44/96,
19/02, 92/09), na temelju ove Odluke.
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II. TIJELA NADLEŽNA ZA PROVEDBU POSTUPKA
Članak 4.
Općinsko vijeće Općine Đulovac imenovati će Komisiju za provedbu postupka prijenosa poslovnog udjela uz
naknadu trgovačkog društva ENERGO ĐULOVAC d.o.o. za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, sa
sjedištem u Đulovcu, Đurina 132,, usmenim javnim nadmetanjem.
Članak 5.
Komisija obavlja sve poslove utvrđene ovom Odlukom, utvrđuje tekst poziva, raspisuje javni poziv za prikupljanje
ponuda za prodaju poslovnog udjela uz naknadu usmenim javnim nadmetanjem , sastavlja nacrt Ugovora o
kupoprodaji i prijenosu udjela prati tijek postupka, analizira pristigle ponude, te Općinskom vijeće Općine Đulovac
predlaže odabir najpovoljnijeg ponuđača. Komisija također priprema nacrte Odluka i poduzima druge aktivnosti u
postupku prijenosa poslovnog udjela uz naknaduusmenim javnim nadmetanjem u skladu s propisima.
Članak 6.
Komisija ima predsjednika i dva člana. Komisija odlučuje većinom glasova svih članova.
III. PREDMET PRIJENOSA POSLOVNOG UDJELA UZ NAKNADU
Članak 7.
Predmet prijenosa poslovnog udjela uz naknadu usmenim javnim nadmetanjem jest jedan (1) poslovni udjel u
nominalnom iznosu od 20,000 kn (slovima: dvadesettisućakuna) uvećan za vrijednost izvršenih stvarnih
novčanih ulaganja u projekte koji su predmet djelatnosti navedenog Društva u iznosu od 110.499,76 kn
(slovima:stodesettisućačetiristodevedesedevetkunaisedamdesešestlipa) za početni ukupni iznos naknade

od 130.199,76
kn (slovima:stotridesettisućačetiristodevedesetdevetkuna i
sedamdesetšestlipa).
Ukupna naknada za poslovni udio iz stavka 1. ovog članka plaćati će se u novcu.

Članak 8.
U postupku usmenog javnog nadmetanja za prijenosa poslovnog udjela uz naknadu mogu sudjelovati sve
fizičke i pravne osobe koje su prema važećim propisima ovlaštene podnijeti zahtjev za sudjelovanjem u
usmenom javnom nadmetanju za prijenos poslovnog udjela uz naknadu, uz poštivanje odredbi čl. 7. Izjave o
osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću ENERGO ĐULOVAC d.o.o. za proizvodnju energije iz
obnovljivih izvora, od 03. veljače 2014. ovjerenog od Javnog bilježnika u Virovitici , Ema Nađ pod brojem OU14/2014-1. Prije prijenosa poslovnog udjela trećoj osobi koja nije član Društva, prema odredbi čl. 7. Izjave o
osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću ENERGO ĐULOVAC d.o.o. potrebna je prethodna suglasnost
Društva koja odluka mora biti donesena jednoglasno.
IV. NAČIN PRIJENOSA POSLOVNOG UDJELA UZ NAKNADU
a) Sadržaj prijave za sudjelovanje u usmenom javnom nadmetanju o prijenosu poslovnog udjela uz
naknadu
Članak 9.
Ponuditelji su dužni podnijeti prijavu za sudjelovanje u usmenom javnom nadmetanju o prijenosu poslovnog
udjela uz naknadu na propisanom obrascu koja mora sadržavati slijedeće podatke:
1. za fizičku osobu: ime i prezime, ime oca, adresu, telefon, jedinstveni matični broj i OIB osobe, s domovnicom
kao prilogom kojom dokazuje državljanstvo Republike Hrvatske sa slijedećim prilozima:
a) potvrdu nadležne porezne uprave da je ponuditelj ispunio svoje obveze plaćanja poreza, doprinosa za
mirovinsko i zdravstveno osiguranje u Republici Hrvatskoj, u originalu ili ovjerenoj kopiji ne starijoj od 30 dana;
b) javnobilježnički ovjerenu izjavu osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja da nije izrečena pravomoćno
osuđujuća presuda za jedno ili više slijedećih kaznenih djela, prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom
poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom
poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.),
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subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.),
nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje
utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i
počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona, ne starija od 30
dana od dana slanja objave ne starija od 30 dana od dana slanja objave
c) potvrdu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Đulovac ne stariju od 30 dana da je ponuditelj platio sve obveze
prema Općini Đulovac.
2. za pravnu osobu: puni naziv, točnu adresu, matični broj, OIB, telefon i telefax podnositelja sa sljedećim
prilozima:
a) izvadak iz sudskog registra u originalu ili ovjerenoj fotokopiji ne stariji od 6 mjeseci,
b) popunjene i ovjerene obrasce BON-1 i BON-2 ne starije od 30 dana,
c) potvrdu nadležne porezne uprave da je ponuditelj ispunio svoje obveze plaćanja poreza, doprinosa za
mirovinsko i zdravstveno osiguranje u Republici Hrvatskoj, u originalu ili ovjerenoj kopiji ne stariju od 30 dana;
d) javnobilježnički ovjerenu izjavu osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja da nije izrečena pravomoćno
osuđujuća presuda za jedno ili više slijedećih kaznenih djela, prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom
poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom
poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.),
subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.),
nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje
utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i
počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona, ne starija od 30
dana od dana slanja objave e) potvrdu ili uvjerenje trgovačkog suda, ne starije od 30 dana u originalu ili ovjerenoj
kopiji da nad tvrtkom ponuditelja nije pokrenut predstečajni postupak ili da nije pod stečajem ili u likvidaciji;
e) potvrdu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Đulovac ne stariju od 30 dana da je platio sve obveze prema
Općini Đulovac.
3. Prijava za sudjelovanje u usmenom javnom nadmetanju mora sadržavati izjavu o prihvaćanju cijenu koju se
nudi za cjeloviti predmet ponude s rokom plaćanja pri sklapanju ugovora o prijenosu poslovnog udjela uz
naknadu
4. Prijava za sudjelovanjem sudjelovanje u usmenom javnom nadmetanjem može podnijeti samo jedan
ponuditelj, nisu dozvoljene zajedničke ponude više ovlaštenika.
5. Ponuditelji su dužni ponuditi rok valjanosti ponude koja ne može biti kraća od 180 dana.
6. mjesto i datum prijave za sudjelovanjem u usmenom javnom nadmetanju i vlastoručni potpis osobe koja
podnosi prijavu /zahtjev.
Članak 10.
Prijavuza sudjelovanjem u usmenom javnom nadmetanju može podnijeti samo jedan ponuditelj, nisu dozvoljene
zajedničke prijave više ovlaštenika. Kao jamstvo za sudjelovanje u usmenom javnom nadmetanju ponuditelji su
dužni dostaviti polog/jamčevinu za sudjelovanje u nadmetanju u visini od najmanje 10 % od početne cijene,
odnosno 13.019,98 kuna (trinaesttisućadevetnaestkunaidevedesetosam lipa) na transakcijski račun Općine
Đulovac, IBAN: HR9123400091810500002 sa pozivom na broj 68 7919-OIB, uz naznaku svrhe uplate:
Jamstveni polog za prijenos poslovnog udjela uz naknadu trgovačkom društvu ENERGO ĐULOVAC d.o.o.
Ponuditelj se obvezuje da dokaz o uplati jamstvenog pologa dostavi uz prijavu Komisiji za prijenos poslovnog
udjela uz naknadu usmenim javnim nadmetanjem na adresu Općina Đulovac, Đurina 132, 43 532 Đulovac, jer će
se u protivnom ponuda smatrati nevažećom. Jamstvo za ponudu uračunava se u ukupnu naknada za prijenos
poslovnog udjela , a ukoliko odabrani ponuditelj ne izvrši uplatu ukupne naknade za prijenos poslovnog udjela i
ne sklopi ugovor o prijenosu poslovnog udjela uz naknadu u roku od 15 dana od dana dostave Skupštine društva
koju čini Općine Đulovac zastupana po općinskom načelniku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, gubi pravo na
povrat jamstvenog pologa. U ostalim slučajevima jamstveni polog vraća se ponuditeljima najkasnije u roku od 8
dana od okončanja ili prekida postupka prijenosa poslovnog udjela uz naknadu.
Članak 11.
Ponuda ponuditelja smatra se prihvaćenom kada, na poziv Skupštine društva koju čini Općine Đulovac
zastupana po općinskom načelniku, ponuditelj kao najpovoljniji ponuditelj uplati ukupnu naknada za poslovni
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udio i sklopi ugovor o prijenosu poslovnog udjela uz naknadu. Smatra se da je ponuditelj odustao od ponude
ukoliko u roku od 15 dana od dana dostave Općinskog vijeća Općine Đulovac o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja
ne uplati ukupna naknada za poslovni udio i ne sklopi ugovor o prijenosu poslovnog udjela uz naknadu.
Članak 12.
Ponuditelj ili ponuditelj čija je odgovorna osoba pravomoćno osuđivana za slijedeća kaznena djela prijevara
(članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju
(članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave
(članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak
265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak
293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak
296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak
329.) iz Kaznenog zakona ili ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i
zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena
odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe), biti će isključen iz postupka za prodaju udjela u
Društvu.
b) Tijek postupka prijenosa poslovnog udjela uz naknadu

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Članak 13.
Prijenos poslovnog udjela uz naknadu iz poglavlja III. Točke 7. ove Odluke provest će se
usmenim javnim nadmetanjem.
Usmeno javno nadmetanje provodi Komisiju za provedbu postupka prijenosa poslovnog udjela
uz naknadu trgovačkog društva ENERGO ĐULOVAC d.o.o. ( ud daljnjem tekstu:Komisija) na
način da na mjestu i u vrijeme određeno objavljenim Javnim pozivom za sudjelovanjem u
postupku usmenog javnog nadmetanja za prijenosa poslovnog udjela uz naknadu (u
dalnjemtekstu:Javni poziv) uvodno obrazloži tok postupka , prima pismene prijave , utvrđuje
koji ponuditelj ispunjava uvjete iz Javnog poziva i otvara nadmetanje, otvara postupak usmenog
javnog nadmetanja te u tom smislu donosi odgovarajuću odluku koju odmah objavljuje.
O tijeku usmenog nadmetanja vodi se zapisnik. Po okončanju nadmetanja Zapisnik potpisuju
predsjednik Komisije i zapisničar, a ovjerava ga ovjerovitelj kojeg između sebe izabiru nazočni
natjecatelji.
Usmeno javno nadmetanje za prijenos poslovnog udjela uz naknadu iz točke III. ove Odluke
održat će se ako se na Javni poziv prijavi najmanje jedan (1) natjecatelj i ako ispunjava uvjete iz
Javnog poziva.
Javno nadmetanje provodi se povećanjem ponuđene cijene usmenom ponudom. Najmanji
iznos povećanja usmene ponude iznosi 5.000,00 kuna.
Usmeno nadmetanje okončat će se po isteku dvije (2) minute od davanja zadnje najpovoljnije
ponude.
Ako se u natječajnom postupku prijavi samo jedan natjecatelj koji ispunjava uvjete iz Javnog
poziva, nadmetanje se smatra uspjelim ako natjecatelj poveća iznos početne cijene za
najmanje odgovarajući iznos iz podtočke 5. ove točke.

Ako najpovoljniji natjecatelj odustane od ponude ili ne pristupi zaključenju Ugovora ili ne uplati ugovoreni
(izlicitirani) iznos u roku, ponuda za prijenos poslovnog udjela uz naknadu trgovačkog društva ENERGO
ĐULOVAC d.o.o. će se ponuditi prvom sljedećem natjecatelju pod uvjetima najpovoljnije ponude, a natjecatelj
koji je odustao gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.
Članak 14.
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda, koja uz ispunjenje uvjeta javnog poziva, sadrži i najviši
iznos ponuđene ukupne naknade za poslovni udio za prijenos poslovnog udjela tijekom postupka usmenog
javnog nadmetanja. Komisija neće razmatrati pristigle ponude čija je ponuđena cijena ispod početne.
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Članak 15.
Ponuditelj može obrasce ponude, Odluku o prijenosu poslovnog udjela uz naknadu, Izjavu o osnivanju Društva s
ograničenom odgovornošću ENERGO ĐULOVAC d.o.o. , Ugovor o prijenosu poslovnog udjela uz naknadu i
ostalu ponudbenu dokumentaciju podići u sjedištu Općine Đulovac, Đurina 132, uz predočenje potvrde o uplati
nepovratne naknade za troškova ponudbene dokumentacije u iznosu od 200,00 kuna na transakcijski račun
Općine Đulovac, IBAN: HR9123400091810500002 sa pozivom na broj 68 7242-OIB uz naznaku svrhe uplate:
ponudbena dokumentacija prodaja poslovnog udjela.
Članak 16.
Sve eventualne troškove vezane za pripremu i predaju ponude snosi ponuditelj bez obzira na tijek i ishod
ponudbenog postupka. Ponude se dostavljaju na hrvatskom jeziku i isključivo u hrvatskoj valuti - kuni.
Članak 17.
Pisana prijavu za sudjelovanjem u usmenom javnom nadmetanju se daje osobno u sjedištu Općine Đulovac do
roka koji će biti naznačen u Javnom pozivu/natječaju za prikupljanje ponuda zaprijenos poslovnog udjela uz
naknadu društva ENERGO ĐULOVAC d.o.o.(daljnjem tekstu:Javni poziv/natječaj), predajom u pisarnicu Općine
Đulovac, adresirano na adresu Đurina 132 - Komisiji za provedbu prijenosa poslovnog udjela uz naknadu s
naznakom "Ponuda za prijenos poslovnog udjela uz naknadu u društvu ENERGO ĐULOVAC d.o.o. iz Đulovca NE OTVARAJ". Kasnije prispjele i nepotpune ponude neće se razmatrati. Otvaranje ponuda izvršiti će se do roka
koji će biti naznačen u Javnom pozivu/natječaju u sjedištu Općine Đulovac , Đurina 132, 43 532 Đulovac te svi
zainteresirani ponuditelji mogu prisustvovati otvaranju ponuda.
Članak 18.
Smatra se da je svaki ponuditelj koji je dao ponudu za prijenos poslovnog udjela uz naknadu upoznat sa ovom
Odlukom, te da u cijelosti prihvaća druga prava i obveze utvrđene istom.
V. JAVNO PRIKUPLJANJE PRIJAVA ZA PRIJENOS POSLOVNOG UDJELA UZNAKNADU POSTUPKOM
USMENOG JAVNOG NADMETANJA
a) Poziv za javno prikupljanje prijavaza prijenos poslovnog udjela uz naknadu postupkom usmenog javnog
nadmetanja
Članak 19.
Radi ostvarivanja prava za prijenos poslovnog udjela uz zainteresirani ponuditelji , pozvat će se da u roku od 8
(osam) dana, od dana objave javnog poziva za prijenos poslovnog udjela uz naknadu u pisanom obliku podnesu
prijavu za usmeno javno nadmetanje za prijenos poslovnog udjela uz naknadu društva ENERGO ĐULOVAC
d.o.o.. Skraćeni poziv iz stavka 1. ovog članka objaviti će se u Narodnim Novinama , a potpuni poziv na oglasnoj
ploči Općine Đulovac, mrežnoj stranici općine Đulovac: www.djulovac.hr i na oglasnoj ploči Društva, nakon
stupanja na snagu Odluke o prijenos poslovnog udjela uz naknadu društva ENERGO ĐULOVAC d.o.o. za
proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, sa sjedištem u Đulovcu, Đurina 132. usmenim javnim nadmetanjem.
Tekst Poziva i sadržaj ponudbene dokumentacije utvrđuje Općinsko vijeće Općine Đulovac, a Poziv za
prikupljanje ponuda za prijenos poslovnog udjela uz naknaduusmenim javnim nadmetanjem Trgovačkog društva
ENERGO ĐULOVAC d.o.o. sa sjedištem u Đulovcu, Đurina 132 objavljuje Komisija za prodaju udjela usmenim
javnim nadmetanjem Trgovačkog ENERGO ĐULOVAC d.o.o.Đulovac (u daljnjem tekstu: Komisija) u sadržaju
koji je utvrdilo Općinsko vijeće Općine Đulovac.
Puni Javni poziv mora sadržavati slijedeće podatke:
1. tvrtku i sjedište Društva čiji se poslovni udjel prenosi uz naknadu,
2. podatke iz kojih je vidljivo na koji se krug osoba poziv odnosi,
3. podatke o utvrđenom načinu prijenosa poslovnog udjela uz naknadu,
4. podatke o visini temeljnog kapitala Društva, te nominalnu vrijednost udjela koji se prodaje,
5. početnu cijenu naknade za prijenos poslovnog udjela uz naknadu postupkom usmenog javnog nadmetanja,
6. sadržaj ponude i valutu ponude koja ne može biti kraća od 180 dana,
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7. odredba prema kojoj su kao jamstvo za ponudu, ponuditelji dužni dostaviti polog za sudjelovanje u nadmetanju
u
visini
od
najmanje
10
%
od
početne
cijene
tj.
13.019,98
kuna
(trinaesttisućadevetnaestkunaidevedesetosam lipa)na transakcijski račun Općine Đulovac,
IBAN:
HR9123400091810500002 sa pozivom na broj 68 7919-OIB, uz naznaku svrhe uplate: Jamstveni polog za
prijenos poslovnog udjela uz naknadu u trgovačkom društvu ENERGO ĐULOVAC d.o.o. se obvezuje da dokaz o
uplati jamstvenog pologa dostavi uz prijavu Komisiji za provedbu prijenosa poslovnog udjela uz
naknaduusmenim javnim nadmetanjem na adresu Đurina 132, Đulovac, najkasnije 24 sata prije isteka roka za
dostavu prijava , jer će se u protivnom ponuda smatrati nevažećom.
8. Odredba prema kojoj se jamstvo za ponudu uračunava u ukupnu naknada za prijenos poslovnog udjela uz
naknadu, a ukoliko odabrani ponuditelj ne izvrši uplatu ukupnu naknada za prijenos poslovnog udjela uz
naknadu i ne sklopi ugovor o prijenosu poslovnog udjela uz naknadu u roku od 15 dana od dana dostave Odluke
Skupštini društva o odabiru najpovoljnijeg ponuđača, gubi pravo na povrat pologa. U ostalim slučajevima polog
vraća se ponuditeljima najkasnije u roku od 8 dana od okončanja ili prekida postupka prijenosa poslovnog udjela
uz naknadu.
9. Odredba prema kojoj se ponuda ponuditelja smatra prihvaćenom kada, na poziv Skupštine društva koju čini
Općina Đulovac zastupana po općinskom načelniku ponuditelj kao najpovoljniji ponuđač uplati ukupna naknada
za poslovni udio i sklopi Ugovor o prijenosu poslovnog udjela uz naknadu u skladu sa Odlukom Skupštine
društva.
10. Odredba prema kojoj se smatra da je ponuditelj odustao od ponude ukoliko u roku od 15 dana od dana
dostave Odluke Skupštine društva o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja ne uplati ukupna naknada za poslovni
udio i ne zaključi Ugovor o prijenosu poslovnog udjela uz naknadu Društva sa općinskim načelnikom Općine
Đulovac.
11. Odredbu prema kojoj će se ponuditelj ili ponuditelj čijoj je osobi ovlašteno za zastupanje izrečena
pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više slijedećih kaznenih djela, prijevara (članak 236.), prijevara u
gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u
gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili
carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i
ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak
294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje
(članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona ili
ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje,
osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja
(primjerice u postupku predstečajne nagodbe), isključiti iz postupka javnog nadmetanja za prodaju poslovnog
udjela u Društvu.
12. Napomena prema kojoj se smatra da osoba koja podnosi ponudu na osnovi poziva time ujedno izjavljuje da je
upoznata sa sadržajem ove Odluke, te da u cijelosti prihvaća druga prava i obveze utvrđene istom.
13. Odredba prema kojoj je kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuditelja ona ponuda, koja uz ispunjenje uvjeta iz
javnog poziva, sadrži i najviši iznos ponuđene ukupne naknade za prijenos poslovnog udjelatijekom postupka
usmenog javnog nadmetanja.
14. Odredbu prema kojoj Komisija neće razmatrati pristigle ponude čija je ponuđena cijena ispod početne.
15. Odredbu prema kojoj ponuditelj može obrasce ponude i cjelokupnu ponudbenu dokumentaciju podići u Općini
Đulovac, Đurina 132 uz predočenje potvrde o uplati nepovratne naknade za troškove ponudbene dokumentacije
u iznosu od 200,00 kuna, na transakcijski račun IBAN: HR9123400091810500002 sa pozivom na broj 68 7242OIB uz naznaku svrhe uplate: ponudbena dokumentacija za prijenos poslovnog udjela uz naknadu u trgovačkom
ENERGO ĐULOVAC d.o.o., Đulovac".
16. Odredbu prema kojoj Skupština društva koju čini Općina Đulovac zastupana po općinskom načelniku
zadržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu i da poništi javno prikupljanje ponuda. Općinsko vijeće Općine
Đulovac može prihvatiti samo one ponude koje sadržavaju sve elemente ponude sukladno Pozivu.
17. Napomenu da su ponuditelji dužni ponudu složiti prema redoslijedu navedenom u pozivu za nadmetanje.
18. Odredbu prema kojoj sve eventualne troškove vezane za pripremu i predaju ponude snosi ponuditelj bez
obzira na tijek i ishod ponudbenog postupka.
19. Rok za podnošenje ponude i mjesto i način objave.
20. Naznaku da se ponude dostavljaju na hrvatskom ili talijanskom jeziku, a ponuda iskazuje isključivo u
hrvatskoj valuti - kuni.
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21. Vrijeme i mjesto podnošenja prijava za sudjelovanjem, te vrijeme i mjesto početka postupka usmenog javnog
nadmetanja.
9
VI. POTPIS UGOVORA I UPLATA
Članak 20.
Temeljem Zbirnog Izvješća o podnesenim ponudama za prijenos poslovnog udjela uz naknadu i Zapisnika
Komisije Skupština društva ENERGO ĐULOVAC d.o.o., Đulovac koju čini Općina Đulovac zastupana po
općinskom načelniku donijet će Odluku kojom utvrđuje najpovoljnijeg ponuđača, te ga poziva da najkasnije u
roku od 15 dana od dana donošenja Odluke pristupi uplati ukupne naknada za prijenos poslovnog udjela uz
naknadu i sklapanju Ugovora o prijenosu poslovnog udjela uz naknadu sa općinskim načelnikom Općine
Đulovac. Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuđača prema provedenom javnom natječaju za prijenos poslovnog
udjela uz naknadu Skupština društva ENERGO ĐULOVAC d.o.o., Đulovac koju čini Općina Đulovac zastupana
po općinskom načelniku dostavit će na uvid Općinskom vijeću Općine Đulovac.
Uplata ukupne naknada za prijenos poslovnog udjela uz naknadu i potpis Ugovora o prijenosu poslovnog udjela
uz naknadu Društva obavljaju se kao jedinstvena radnja u roku iz stavka 1. ovog članka. Za osobu koja u
spomenutom roku ne obavi bilo koju od spomenutih radnji ili o tome ne podnese dokaz, smatrat će se da je
odustala od prijenosa poslovnog udjela uz naknadu Društva. Takav udjel ostaju u vlasništvu Općine Đulovac, a
jamstveni polog se ne vraća. Ukoliko Općinsko vijeće Općine Đulovac ne prihvati podnesena Izvješća ili ne
donese Odluku iz čl. 1. ovog stavka Komisija je dužna u roku od 8 dana od dana zasjedanja Općinskg vijeća
Općine Đulovac na kojoj su izvješća i Odluka razmatrani objaviti obavijest o poništenju javnog poziva za prijenos
poslovnog udjela uz naknadu.
Članak 21.
Ugovor o prijenosu poslovnog udjela sklopiti će se kao javnobilježnički akt ili kao privatna isprava koju će potvrditi
javni bilježnik.
Članak 22.
Ugovorom o prijenosu poslovnog udjela uz naknadu Trgovačkog društva ENERGO ĐULOVAC d.o.o., Đulovac
potrebno je utvrditi da je kupac imao mogućnost prije izvršiti uvid u Izjavu o osnivanju ENERGO ĐULOVAC
d.o.o., , te podatke o stanju društva koje kupuje, kao i zatražiti sve potrebne informacije od Uprave društva, te se
stoga odriče prava nakon potpisa ugovora tražiti sniženje cijene ili raskid ugovora zbog pravnih ili stvarnih
nedostataka predmeta prijenosa poslovnog udjela uz naknadu.
VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.
U slučaju nejasnoće, Komisija je ovlaštena zahtijevati od Općinsko vijeće Općine Đulovac da dade tumačenje bilo
koje odredbe ove Odluke. U takvom slučaju mjerodavno je tumačenje Općinskog vijeća Općine Đulovac Komisija
je ovlaštena svojom Odlukom utvrditi podrobnija pravila o tehnici provođenja pojedinih radnji koje se obavljaju u
postupku javnog prijenosa poslovnih udjela uz naknadu u skladu s ovom Odlukom. Ako se pojedina odredba ove
Odluke ne bi mogla ostvariti zbog stvarnih ili pravnih razloga, Općinsko vijeće Općine Đulovac ovlašteno je
svojom Odlukom zamijeniti odredbe koje se zbog spomenutih okolnosti ne bi mogle ostvariti.
Članak 24.
U slučaju nesuglasnosti sadržaja objavljenih poziva na prijenos poslovnog udjela uz naknadu i odredbi ove
Odluke primjenjuju se odredbe ove Odluke. Sredstva ostvarena prijenosom poslovnog udjela uz naknadu
Trgovačkog društva ENERGO ĐULOVAC d.o.o., Đulovac. prihod su proračuna Općine Đulovac, a mogu se
koristiti za otplatu duga, te za nabavku nefinancijske i financijske imovine. U slučaju spora nastalog u vezi s
pravima i obvezama nastalim na temelju Odluke odnosno preuzete obveze na uplatu udjela, nadležan je stvarno
nadležni sud prema mjestu sjedišta Društva. Općinsko vijeće Općine Đulovac zadržava pravo da ne prihvati niti
jednu ponudu i da poništi ovo javno prikupljanje ponuda.
Članak 25.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana a objave u „Službenom glasniku Općine Đulovac“.
Klasa: 943-06/15-01/1
Urbroj: 2111/05-01-15-01
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U Đulovcu 31. srpanj 2015.
Općinsko vijeće Općine Đulovac
Nikola Jaković, predsjednik Općinskog vijeća,v.r.

4.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinsko vijeće
Klasa: 011-01/15-01/2
Urbroj: 2111/05-01-15-01
U Đulovcu 31. srpanj 2015.
Na temelju čl. 4. Odluke o prijenosu poslovnog udjela uz naknadu u trgovačkom društvu ENERGO ĐULOVAC
d.o.o. za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora javnim prikupljanjem ponuda, klasa:943-06/15-01/1,
urbroj:2111/05-01-15-01 od 31.07.2015. članka 31. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac
br.2/XII“) Općinsko vijeće Općine Đulovac na 12. sjednici VI. saziva održanoj dana 31. srpnja 2015. godine
donijelo je
ODLUKU
o imenovanju Komisije za provedbu postupka prijenosa poslovnog udjela uz naknadu trgovačkog
društva ENERGO ĐULOVAC d.o.o. za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora usmenim javnim
nadmetanjem
Članak 1.
Za članove Komisije za provedbu postupka prijenosa poslovnog udjela uz naknadu trgovačkog društva
ENERGO ĐULOVAC d.o.o. za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, sa sjedištem u Đulovcu, Đurina 132,,
usmenim javnim nadmetanjem imenuju se:
1. ElvirPurić, dip. Pravnik za predsjednika komisije
2. Tuna Ivić, zamjenik općinskog načelnika za člana
3. Ivan Šilar, za člana
Članak 2.
Komisija iz članka 1. ove Odluke utvrđuje tekst poziva, raspisuje javni poziv za prikupljanje ponuda za prijenosa
poslovnog udjela uz naknadu trgovačkog društva ENERGO ĐULOVAC d.o.o.,, provodi postupak usmenog
javnog nadmetanja na način utvrđen člankoam 13. Odluke o prijenosu poslovnog udjela uz naknadu u
trgovačkom društvu ENERGO ĐULOVAC d.o.o. za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora javnim
prikupljanjem ponuda, klasa:943-06/15-01/1, urbroj:2111/05-01-15-01 od 31.07.2015., sastavlja nacrt Ugovora o
prijenosu poslovnog udjela uz naknadu trgovačkog društva ENERGO ĐULOVAC d.o.o., prati tijek postupka,
analizira pristigle ponude, te Skupštini društva koju čini PšćinaĐulovac zastupana po općinskom načelniku
predlaže odabir najpovoljnijeg ponuđača. Komisija također priprema nacrte Odluka i poduzima druge aktivnosti u
postupku prijenosa poslovnog udjela usmenim javnim nadmetanjem uz naknadu u skladu s propisima.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Đulovac“.
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Klasa: 011-01/15-01/2
Urbroj: 2111/05-01-15-01
U Đulovcu 31. srpnja 2015.
Općinsko vijeće
Nikola Jaković, predsjednik Općinskog vijeća,v.r.

5.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinsko vijeće
Klasa: 350-02/15-01/1
Urbroj:2111/05-01-15-01
Đulovac, 31. srpanj 2015.
Sukladno traženju Bjelovarsko-bilogorske županije, Upravnog odjela za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i
komunalnu infrastrukturu, a na osnovu članka 95. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne
novine" broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12 i 80/13) i članka 31. Statuta Općine Đulovac („Službeni
glasnik Općine Đulovac br.2/XII“) Općinsko vijeće Općine Đulovac na 12. sjednici VI. saziva održanoj dana 31.
srpnja 2015. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
I.
Daje se pozitivno mišljenje o Nacrtu konačnog prijedloga I. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana
Bjelovarsko-bilogorske županije.
II.
Đulovac “.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Općine

OPĆINSKO VIJEĆE
Nikola Jaković, predsjednikOpćinskogvijeća,v.r.
KLASA: 350-02/15-01/1
URBROJ: 2111/05-01-15-01
U Đulovcu, 31. srpnja 2015. godin
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6.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinsko vijeće
Klasa: 400-06/14-01/1-3
Ur. broj: 2111/05-01-15-01
Đulovac, 31. srpanj 2015.
Na
temelju članka
109.
Zakona
o proračunu
(NN 87/08, 136/12
i 15/15)
ičlanka31.StatutaOpćineĐulovac("SlužbeniglasnikOpćineĐulovac"br.2/XII), a po prijedlogu Općinskog
načelnika, OpćinskovijećeOpćineĐulovacna12.sjedniciVI.Sazivaodržanojdana31. srpnja2015.donosi
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ĐULOVAC ZA RAZDOBLJE
01. 01.205. - 30. 06. 2015. G.
Članak 1.
Proračun Općine Đulovac za razdoblje 01.01.2015 do 30.06.2015. (u daljnjem tekstu: Proračun) ostvaren je kako
slijedi:
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
Prihodi poslovanja
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
UKUPNO PRIHODA
Rashodi poslovanja
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
UKUPNO RASHODA
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK
B. RAČUN FINANCIRANJA
Primici od financijske imovine i zaduživanja
Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova
NETO FINANCIRANJE
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ
PRETHODNIH GODINA
RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ
PRETHODNIH GODINA
VIŠAK/MANJAK+NETO
FINANCIRANJE+RASPLOŽIVA SREDSTAV
IZ PRETHODNIH GODINA

Ostvareno
30.06. 2014.
1
2511751,47
30581,45
2542332,92

5894000,00
451000,00
6345000,00

Ostvareno
30.06.2015.
3
2570481,62
31729,49
2602211,11

1648551,15
299551,89
1948103,04

4286600,00
1808400,00
6095000,00

1704702,49
136692,84
1841395,33

103,41
45,63
94,52

39,77
7,56
30,21

594229,88

250000,00

760815,78

128,03

304,33

0,00
126095,13
-126095,13

0,00
250000,00
-250000,00

0,00
126239,67
-126239,67

100,11
100,11

50,50
50,50

0,00

0,00

0,00

468134,75

0,00

634576,11

Članak 2.

II. rebalans 2015.
2

Indeks
3/1
4
102,34
103,75
102,36

indeks
3/2
5
43,61
7,04
41,01

13

„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ĐULOVAC“ br. 5/XIV, Đulovac,
3. kolovoz 2015.

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu
financiranja za razdoblje siječanj - lipanj 2015. godine kako slijedi:
Članak 3.
Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, Izvještaj o korištenju proračunske pričuve,
Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima, Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i
izdataka sastavni su dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Đulovac za razdoblje 01.01.2015.
do 30.06.2015.
Članak 4.
Polugodišnji izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Đulovac za razdoblje 01.01.2015. do 30.06.2015. stupa na
snagu danom donošenja , a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Đulovac“.
Klasa: 400-06/14-01/1-3
Ur. broj: 2111/05-01/15-01
Đulovac, 31. srpanj 2014.

Predsjednik Općinskog vijeća
Nikola Jaković,v.r.

Prilog: Polugodišnji izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Đulovac za razdoblje 01.01.2015. do 30.06.2015.PDF
6. POLUGODIŠNJE
IZVRŠENJE PRORAČUNANA ZA 2015..pdf
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7.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinsko vijeće
Klasa: 400-06/14-01/1-4
Ur. broj: 2111/05-01-15-01
Đulovac, 31. srpanj 2015.
Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (Narodne Novine broj 87/08,136/12 i 15/15), članka 31. Statuta
Općine Đulovac("Službeni glasnik Općine Đulovac" br. 2/XII), Općinsko vijeće Općine Đulovac na svojoj 12.
sjednici VI. Saziva održanoj dana 31. srpnja 2015. donosi

III.IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2015. g.
I. OPĆI DIO

Članak1.
Proračun Općine Đulovac za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu ("Službeni glasnik Općine
Đulovac" br. 10/XII) mijenja se i glasi: "Proračun Općine Đulovac za 2015. godinu sastoji se od:"
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
Prihodi poslovanja
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
UKUPNO PRIHODA
Rashodi poslovanja
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
UKUPNO RASHODA
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK
B. RAČUN FINANCIRANJA
Primici od financijske imovine i zaduživanja
Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova
NETO FINANCIRANJE
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

Plan 2015.
5.894.000,00 kn
451.000,00 kn
6.345.000,00
kn

povećanje/smanjenje
3.945.000,00 kn
132.000,00 kn

Novi plan 2015.
9.839.000,00 kn
583.000,00 kn

4.077.000,00 kn

10.422.000,00 kn

4.286.600,00 kn
1.808.400,00 kn
6.095.000,00
kn

313.000,00 kn
3.764.000,00 kn

4.599.600,00 kn
5.572.400,00 kn

4.077.000,00 kn

10.172.000,00 kn

250.000,00 kn

0,00 kn

250.000,00 kn

0,00 kn
250.000,00 kn
-250.000,00 kn

0,00 kn
0,00 kn
0,00 kn

0,00 kn
0,00 kn
250.000,00 kn

0,00 kn

0,00 kn

0,00 kn

Članak 2.
Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu
zaduživanja/financiranja u Proračunu za 2015. godinu povećavaju se odnosno smanjuju kako slijedi:
A) OPĆI DIO – PRIHODI I PRIMICI
A. Opći dio prihodi
i primici.pdf

B) OPĆI DIO RASHODI I IZDACI
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B. Opći dio rashodi
i izdaci.pdf

C) OPĆI DIO RASHODA I IZDATAKA-RAČUN FINANCIRANJA
C. Opći dio rashoda
i izdaraka-RAČUN FINANCIRANJA.pdf

II. POSEBNI DIO
Članak3.
Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu za 2015. godinu raspoređuju se u
programima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:
Posebni dio Proračuna u iznosu od 10.422,00 kn za 2015. godinu sastoji se od:
a) prihodi i primici razvrstani prema izvorima financiranja
b) rashodi i izdaci raspoređuju se po razdjelima, glavi, programima, aktivnosti i funkciji
c) plan razvojnih programa

a sve po ekonomskoj klasifikaciji računa na razini razreda/skupine/podskupine.
A) PRIHODI I PRIMICI PO IZVORU FINANCIRANJA
A. Posebni
dio-prihodi i primici i po izvorima financiranja.pdf

B) RASHODI I IZDACI RASPOREĐUJU SE PO RAZDJELIMA, GLAVI, PROGRAMIMA, AKTIVNOSTI I
FUNKCIJI
B. Posebni dio
rashodi i izdaci.pdf

C) PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
C. plan razvojnih
programa.pdf

Članak 4.
Ove izmjene i dopune Proračuna Općine Đulovac za 2015. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave
u "Službenom glasniku Općine Đulovac" a primjenjuju se od 1. siječnja 2015.
Klasa: 400-06/14-01/1-4
Ur. broj: 2111/05-01-15-01
Đulovac, 31. srpanj 2015.
NikolaJaković,predsjednikOpćinskogvijeća, v.r.
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8.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 400-06/ 14-01/3-1
Urbroj:2111/05-01-15-01
Đulovac, 31. srpanj 2015.
Na temeljučlanka39. Zakona o proračunu, (Narodne novine, broj 87/08,136/12 i 15/15),članka 31. Statuta Općine
Đulovac (»Službeni glasnik Općine Đulovac « broj 2/XII), Općinsko vijeće Općine Đulovac na svojoj 12. sjednici
VI. saziva održanoj 31. srpnja2015. donijelo je
ODLUKU
o III. Izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa Općine Đulovacza 2015. godinu
Članak 1.
U Planu razvojnih programa Općine Đulovac za 2015. („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 10/XII) tablični dio
mijenja se i glasi:
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE ĐULOVAC ZA 2015. GODINU

C. plan razvojnih
programa.pdf

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

IZVORI FINANCIRANJA RAZVOJNIH PROGRAMA
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Donacije
Prihodi od nefinancijske imovine
Namjenski prihodi od zaduživanja

Članak 2.
Ostale odredbe Plana razvojnih programa Općine Đulovac za 2015. godinu. („Službeni glasnik Općine Đulovac
br. 10/XII) godine koje nisu obuhvaćene ovim izmjenama i dopunama ostaju na snazi.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Đulovac“ , a primjenjuje
se od 1. siječnja 2015.
PredsjednikOpćinskogvijeća
Nikola Jaković,v.r.
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9.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 400-06/ 14-01/4
Urbroj:2111/05-01-15-01
Đulovac, 31. srpanj 2015.
Na temeljučlanka53.i54. Zakona o proračunu, (Narodne novine, broj 87/08,136/12 i 15/15),članka 31. Statuta
Općine Đulovac (»Službeni glasnik Općine Đulovac « broj 2/XII),članka 15. Odluke o izvršenju Proračuna
(»Službeni glasnik Općine Đulovac « broj 10/XIII a sukladno čl. 2. i 7. Ugovoru o priključenju broj:400702-1529400110103 između HEP-ODS i ENERGO-ĐULOVAC d.o.o.Općinsko vijeće Općine Đulovacna svojoj 12. sjednici
VI. saziva održanoj 31. srpnja 2015. donijelo je
ODLUKU
o izravnom plaćanju 50% troškova priključenja HEP-ODS Elektra Križ u svrhu priključenja građevine
elektrana na biomasu na distributivnu elektroenergetsku mrežu sukladno Ugovoru o priključenju
broj:400702-15294-00110103 između HEP-ODS i ENERGO-ĐULOVAC d.o.o.
Članak 1.
Ovom Odlukom odobrava se plaćanje troškova priključenja HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb
(MB:1643991, OIB:46830600751 , Elektra Križ, 10314 Križ, trg Svetog Križa 7, sukladno Ugovoru o priključenju
broj:400702-15294-00110103 između HEP-ODS i ENERGO-ĐULOVAC d.o.o. čiji je osnivač i jedini vlasnik
Općina Đulovac, a u svrhu priključenja građevine (elektrana na biomasu) na distributivnu elektroenergetsku
mrežu na lokaciji k.č.br. 149/1 k.o. Puklica za koju je izdana prethodna elektroenergetska suglasnost (PEES)
broj:400702-150294-0011 od 24.07.2015. s ukupnom priključnom snagom za proizvođača električne energije od
300kW (isporuka u mrežu 0,4 kV) i 35 kW priključne snage za kupca u iznosu od 50 % stvarnih troškovi
realizacije (izgradnje) priključka proizvođača utvrđenih u skladu s Pravilnikom o naknadi za priključenje na
elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA-e)
(NN br. 28/06) u iznosu od 71.499,76 kn s PDV-om.
Članak 2.
Sredstva iz članka 1. ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Đulovac , PROGRAM:1006. POTICANJE I
RAZVOJ PROIZVODNJE, Aktivnost; K100605-Izgradnja trafostanica, POZICIJA:178-Elektrana na bio masu
pogon God , konto: 42144.-Energetski i komunikacijski vodovi., a uplatit će se na transakcijski račun HEP-ODS
broj: IBAN;HR79236000015000033429 kod ZABE-e.
Članak 3.
Uplatom sredstava u iznosu i namjeni utvrđenihu članka 1. ove Odluke Skupštini trgovačkog društva ENERGOĐULOVAC d.o.o. čiji je osnivač i jedini vlasnik Općina Đulovac zastupan po općinskom načelniku Dragi Hodaku,
dopušta se i nalaže da direktoru u ostavci Josipu Kastmileruodobri i omogući potpisivanje Ugovora o priključenju
broj:400702-15294-00110103 između HEP-ODS i ENERGO-ĐULOVAC d.o.o.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Đulovac“.
Predsjednik Općinskog vijeća
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Nikola Jaković,v.r.

Obrazloženje:
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb (MB:1643991, OIB:46830600751 , Elektra Križ, 10314 Križ,
trg Svetog Križa 7, zastupano po direktoru Dubravku Balaško (udaljem tekstu: HEP-ODS) dostavio je
ENERGO-ĐULOVAC d.o.o., Đulovac, Đurina 132, OIB:163815595076, (u daljem tekstu: Korisnik mreže)
Ugovora o priključenju broj: 400702-150294-00110103 kojim HEP –ODS kao energetski subjekt koji obavlja
djelatnost distribucije električne energije i ENERGO-ĐULOVAC d.o.o. kao korisnik mreže uređuju međusobne
odnose u postupku priključenja građevine Korisnika mreža (elektrana na biomasu) kojim se između ostalog
utvrđuju da :

-

-

-

u svrhu priključenja građevine Korisnika mreže (elektrana na biomasu) na distributivnu
elektroenergetsku mrežu na lokaciji k.č.br. 149/1 k.o. Puklica izdana prethodna
elektroenergetska suglasnost (PEES) broj:400702-150294-0011 od 24.07.2015. s ukupnom
priključnom snagom za proizvođača električne energije od 300kW (isporuka u mrežu 0,4 kV) i
35 kW priključne snage za kupca
da su određeni stvarni troškovi realizacije (izgradnje) priključka proizvođača utvrđeni u skladu s
Pravilnikom o naknadi za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne
snage Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA-e) (NN br. 28/06) u iznosu od
142.999,51 kn s PDV-om.
da je uvjet za početak aktivnosti HEP-ODS nužnih za realizaciju priključenja građevine
Korisnika mreže na elektrodistribucijsku mrežu uplata 50 % iznosa stvarnih troškova priključka
što iznosi 71.499,76 kn.

Potpisivanjem Ugovora o priključenju broj: 400702-150294-00110103 ENERGO-ĐULOVAC d.o.o. kao
korisnik mreže preuzima obvezu plaćanja troškova priključenja u iznosu od 142.999,51 kn odnosno
minimalno 50 % iznosa stvarnih troškova priključka što iznosi 71.499,76 kn kao preduvjet uvjet za
početak aktivnosti HEP-ODS nužnih za realizaciju priključenja građevine Korisnika mreže na
elektrodistribucijsku mrežu (čl. 7. Ugovora o priključenju)
Međutim kako ENERGO-ĐULOVAC d.o.o. nema raspoloživih sredstava za plaćanje troškova priključenja,
Općina Đulovac kao osnivač i jedini člana društva ENERGO ĐULOVAC d.o.o., zastupanog po općinskom
načelniku Dragi Hodaku ima izravni interes za potpisivanjem ugovora o priključenju , a sve u cilju nastavka
realizacije projekta izgradnjeelektrana na biomasu, te preuzima na sebe izravnu obvezu osiguranja i izvršenja
obveze plaćanja troškova priključenja prema HEP-ODS sukladno Ugovoru o priključenju broj: 400702-15029400110103 , jer ista obveza u konačnici predstavlja interes za Općinu Đulovac koja je kao osnivač i jedini vlasnik
Društva pokrenula postupak prijenosa poslovnog udjela na treću osobu te se potpisivanjem ugovora o
priključenju za Općinu Đulovac postiže konkurentnost na tržištu za prijenos prava vlasništva, te je odlučeno kao
u članku 1. ove Odluke.
Uplatom sredstava u iznosu i namjeni utvrđenihu članka 1. ove Odluke trgovačkom društvu ENERGO-ĐULOVAC
d.o.o. čiji je osnivač i jedini vlasnik Općina Đulovac zastupan po općinskom načelniku Dragi Hodaku, dopušta se i
nalaže da direktoru u ostavci Josipu Kastmileru odobri i omogući potpisivanje Ugovora o priključenju broj:40070215294-00110103 između HEP-ODS i ENERGO-ĐULOVAC d.o.o.
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10.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinsko vijeće
Klasa: 311-01/14-01/2-1
Ur. broj: 2111/05-01/15-01
Đulovac, 31. srpanj 2015.
Na
temeljučlanka
31.
StatutaOpćineĐulovac
(„SlužbeniglasnikOpćineĐulovac
br.
OpćinskovijećeOpćineĐulovac, na 12. sjednici VI. sazivaodržanoj31. srpnja 2015. godine, donijelo je

2/XII),

Odluka o izmjenama i dopunama Programa poticanja razvoja poduzetništva
i poljoprivrede za 2015. godinu
Članak 1.
U članku 4. Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2015. godinu („Službeni glasnik Općine
Đulovac br. 2/XIV) stavak 8. iza podtočke 1.3.4. mijenja se i glasi:
„Visina potpore po svakom pojedinom zahtjevu iz podmjere 1.3.1., 1.3.2. . mjere 1.3. je 25% vrijednosti ukupnog
iznosa računa bez PDV-a, ali ne može biti veća od 2.500,00 kuna (neto) po jednom odobrenom zahtjevu.
Odobrena sredstva Općina Đulovac će isplatiti na žiroračun podnositelja zahtjeva, na temelju odgovarajuće
dokumentacije (npr. račun, predračun, situacija, ugovor) i potvrde o izvršenom plaćanju.
Iza stavka 8. dodaje se stavak 9. koji glasi:
„
Visina potpore po svakom pojedinom zahtjevu iz podmjere 1.3.3., odobrava se u maksimalnom iznosu od
2.500,00 kuna neto po jednom odobrenom zahtjevu. Odobrena sredstva Općina Đulovac će isplatiti na žiroračun
isporučitelja usluge koji sa podnositeljem zahtjeva imaju potpisan ugovora o pružanju konzultantskih usluga za
izradu projekata za fondove EU , a na osnovu odgovarajuće dokumentacije (račun, predračun, situacija, ugovor)
Članak 2.
Ostale odredbe Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2015. godinu („Službeni glasnik
Općine Đulovacbr. 2/XIV) ostaju nepromijenjene.
Članak 3.
Ove Izmjene i dopune Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2015. godinu stupaju na
snagu osmog dana od dana objave u ''Službenom glasniku Općine Đulovac, a primjenjuje se od 1. siječnja 2015.
godine.
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik Općinskog vijeća
Nikola Jaković,v.r.
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11.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Klasa: 400-06/14-01/4
Urbroj: 2111/05-03-15-03-3
Đulovac, 3. kolovoz2015. godine
Na temelju članka 20. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne Novine „ br. 90/11, 83/13 i 143/13izmjene i dopune), članka 50. Statuta Općine Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/XII), Općinski
načelnik općine, donosi

III. IZMJENE I DOPUNE PLAN JAVNE NABAVE OPĆINE ĐULOVAC
ZA 2015. GODINU

Članak 1.
Članak 2. Plana javne nabave Općine Đulovac za 2015.godinu „(Službeni glasnik Općine Đulovac br. 10/XIII)
mijenja se i glasi:
Plan javne nabave Općine Đulovac za 2015. godine sadrži:

11. plan javne
nabave za 2015.III. IZMJENE.pdf

Članak 2.
Ostale odredbe Plana javne nabave Općina Đulovac za 2015. godinu „(Službeni glasnik Općine Đulovac br.
10/XIII).
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Općine Đulovac“, a primjenjuje se od 1.
siječnja 2015.
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Drago Hodak
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«Službeni glasnik Općine Đulovac» službeno je glasilo Općine Đulovac
Izdavač je Općina Đulovac.
Uredništvo: Đurina 132, Đulovac.
Glavni i odgovorni urednik: Jasna Erjavec, tajnik Vijeća Općine Đulovac.
Telefon: 043/382-028, telefaks: 043/382-027.
Naklada: 35 komada.
Tisak: Općina Đulovac.
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